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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

HQI DONG QUAN TR! Dc 1p — Tir do — Hanh phüc 

S& 305/QD-HDQT Tp H C/il Mm/i, ngày 08 thông 6 nám 2021 

QUYET D!NH 
V/v Ban hành Quy ch quãn 1 và sfr dung qu khen thir&ng 

HOI DONG QUAN TRI CONG TY cO PHAN LILAMA 18 

- C'án th Lut Thi dua, khen thu-&ng ngày 26 tháng 11 näm 2003, Lu2t tha do'i, bo' 

sung m3t so' diu cüa Lut Thi dua, khen thzthng ngày 14 tháng 6 nám 2005 và Lut tha 

do'i, bo' sung môt so' diu cña Luát Thi dua, khen thu-óng ngày 16 tháng 11 nám 2013; 

- Can th Lut Doanh nghip so' 59/2020/QHJ4, ngày 17 tháng 06 nám 2020; 

- Can th Nghj djnh so' 91/2017/ND-CP ngày 31 thông 7 nám 2017 cüa ChInh phz 

quy djnh chi tilt thi hành mt so' diu cia Lu4t  Thi dua, khen thwóng, 

- Cán cz Diu l cüa Cong z'y co' phn Lilama 18, ngày 24 thông 4 nám 2021; 

- C'àn cz Nghj quylt so' 299/NQ-HDQT ngày 08 tháng 6 nãm 2021 cia H5i dng 

quán trj COng ty co' phcn Lilama 18, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy ch quãn 1 và sü diing qu khen 

thithng cüa Cong ty c ph.n Lilamal 8. 

Diu 2. Quyt djnh có hiu lirc k tt'r ngày k. Thay th Quyêt djnh so 61/QD-

HDQT, ngày 27 tháng 5 nãrn 2013 cüa Hi dng quãn trj Cong ty. 

Diu 3. Can b cong nhãn viên Cong ty c ph.n Lilama 18 và nhing cá nhãn có 

lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay. 
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Quy ch Qudn 1j và sw dyng qu9 k/zen thwOiig cza Cong ' C phn Lihzinal8 

..IAMA 18 

QUY CHE 

QUAN LY vA SI DIJNG QUI KUEN TH11NG 

(Ban hành kern theo Quylt djnh sc4 305/QD - HDQT, ngày tháng 6 nám 2021 

caa Hi dcng quán trf COng ty cd phn Lilarna 18) 

Chirong 1 

NRUNG QUY DiNH CHUNG 

Diêu 1. Miic dIch 

1. Khen ththng cu6i näm hoc thi.r&ng thithng ks', dt xuAt cho cá nhân can b cong 
than viên, cho tp th don vj cUa Cong ty, trên co s0 thãnh tIch cong tác, näng suAt lao 
dng cüa mi cá nhãn can b Cong nhân viên, hoc tp th don vj trong Cong ty hang 
näm và tfrng dqt phát dng thi dua. 

2. Thi.thng cho danh hiu thi dua, sang kin cái tin tang nãng suât lao dng. 
3. Thir&ng cho các Ca nhân và don vj ngoài Cong ty có quan h kinh th dà hoàn 

thành t6t nhUng diu kin cüa hçrp dng, dóng gop có hiu qua vào hot dng san xuât 
kinh doanh cüa Cong ty, hoc cá nhân, don vj Co quan h giüp dO, to diu kin cho 
COng ty hoàn thành thim vi. 

Chtrong2 

QUY D!NH  CU THE 

Diu 2. Ngun hInh thành 

Can cir vào kt qua hot dng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty, hang näm Qu 
khen thu&ng duçzc hmnh thành theo t l phãn phi lçii nhun sau thu dâ duçic Dai  hi 
dng c dOng phê duyt. 

Diu 3. Hlnh thuc khen thir&ng 

B.ng tin mt hoc hin vt cO giá trj thong dixong. 

Diêu 4. Quy djnh các mirc khen thirô'ng 

1. Tin thrnrng cho cá nhân can bO cOng nhân vien, cho tp th don vj thrçc khen 
thu&ng theo thñ dim ban hãnh quy& djnh cong nhn cac danh hiu thi dua, khen thu&ng 
vâi cOng thirc nhi.r sau: 

Mfrc thtrông H s khen thirôiig x Mirc lirong cY s& 

Trang 3 



Qui' cit1 Qudn uS và sii dyng quj7 khen tJzwóng cfia Cong ty Cphn Lilainal8 

Trong do: 

- Mfrc thtrông: Sau khi than h s6 khen thing vth mi'ic hrcmg ci sâ duçic lam 

trôn s len hang chic ngàn dng; 

- Mire hro'ng co s: Do ChInh phü quy ctjnh clang có hiu hrc vào thii dim ban 

hành quyt djnh cong nhn các danh hiu thi dua, khen thurng; 

- He s6 khen thtthng: Cn cir vào Mic 2, Nghj djnh 91/2017/ND-CP ngày 31 

thang 7 nam 2017 cüa ChInh phü. Duqc xay drng nhu sau: 

STT DANH IilU Tifi DUA — KEEN THUONG HE sO 

I Danh hiêu thi dua 

1 Chin sT thi dua toàn quc Ca nhãn 4,5 

2 Chin sT thi dua cp B, Nganh Ca nhãn 3,0 

3 ChinsTthiduacpcosâ Cánhãn 1,0 

4 Lao dng tiên tin Ca nhãn 0,3 

5 Ci thi dua cUa Chinh phU Tp th 12,0 

6 Ci thi dua cp B, Ngành Tp th 8,0 

7 Tp th lao dng xuAt sc Tp th 1,5 

8 Tp th Lao dng tiên tin Tp th 0,8 

II Hlnh thfrc khen thirOng 

1 Huán chucmg Sao yang Tp th 92,0 

Cánhân 46,0 

2 Huán chuxmg H Chi Mirth Tp th 61,0 

Cánhãn 30,5 

3 Huãn chtrcmg Dc 1p Hung that Tp th 30,0 

Cánhán 15,0 

Trang 4 



Quy c/is Qudn Ij và sü' dyng qu9 k/ten thwãng cáa Cong ' C phn Lilamal8 
.JLA#A 18 

STT H sO DANII HhLEU Tifi DUA — KHIEN THU(NG 

4 Hu&i chircmg DQc 1p Hang nhl Tp th 25,0 

Cánhãn 12,5 

5 Huãn chrnmg Dc 1p Hng ba Tp th 21,0 

Cánhãn 10,5 

6 Huân chucmg Lao dung Hng nht Tp th 18,0 

Cánhân 9,0 

7 Huân chucing Lao dng Hang nhI Tp th 15,0 

Cánhãn 7.5 

8 Huãn chucmg Lao dng Hng ba Tp the 9,0 

Cánhn 4,5 

9 B&ng khen cüa Thu tuàng Chinh phU Tp th 7,0 

Cánhán 3,5 

10 Bang khen cp bO,  Ngãnh Tp th 2,0 

Cánhãn 1,0 

11 Bang Lao dOng  sang to cp b, Ngãnh Ca nhân 1,3 

12 Huy chiicmg các 1oi Ca nhãn 1,5 

13 K' nim chucing BO,  Nganh Ca nhãn 1,0 

14 Huy chucxng các 1oi Ca nhãn 1,5 

15 K nim chuong B, Ngãnh Ca nhân 1,0 

16 Giy khen Tng cong ty Tp th 0,6 

Cánhãn 0,3 

17 Giy khen Cong ty Tp th 0,3 

Cánhãn 0,15 

 TrangS 



Quy clii Quan l và sfr dyng quj k/ten thithng cña C'ông ty phân Lilama18 

Tng giam d& can cir tInh hInh Cong ty ti th&i dim xét thung d có th diêu 
chinh các mirc thir&ng cho phü hqp. 

2. Thithng dt xuAt: Can cü vào mirc quan trong ci1a tirng dçit phát dng thi dua, 
Tng giam d6c quy& djnh mrc d khen thu&ng cho cá nhân, tp the sau khi tham khão 

kin cüa Chü tjch Cong doàn Cong ty. 

3. Thu&ng cho sang kin cãi tin k5 thut tang nang sut lao dng mang li hiu 

qua: Di.rçic thithng theo t5' l % p/un trám) giá tn cüa sang kin. 

a. Mang 1i giá trj 100 triu dng: Thi.rông 0,5% giá tn lam lçii. 

b. Mang li giá tn ~ 100 triu dng: Thir?mg 5 triu + 0,3% giá tn tAng them. 

Giá trj lam hyi cña sang kin chi duçic tInh tai  cong trInh/hng mic cong trmnh dâu 

tiên áp dimg sang kin do. 

Diu 5. Thu the trinh tir 1p h scr chi xét thirOng 

1. Di vth các danh hiu thi dua hang nãm, thir&ng kS' 

a. Các phOng, ban, don vj san xut t chirc bInh xët các danh hiu thi dua - khen 

thuOng theo huâng dan, d Hi dng Thi dua - Khen thu&ng Cong ty xét duyt và lam 

thu tic trInh len cp trên xem xét khen thuOng; 
b. CAn cir quyt djnh các danh hiu khen thu&ng cUa Tng giám d6c Cong ty, cüa 

B, Nganh, ChInh phü, Nhà nrnvc cho cá nhân can b cong nhán vién và tp th don vj, 

Thu?mg trrc Hi dng Thi dua - Khen thithng Cong ty 1p danh sách và quyêt djnh mirc 

thi.râng kern theo trInh Tng giám dc phé duyt. 
2. Di vâi khen thi.thng dt xuât 

Hsogm: 

- T? trInh d nghj khen thu&ng; 

- Danh sách Ca than, tp th duçic d nghj khen thung; 

- Báo cáo thành tIch noi rO thành tIch cüa cá nhãn, tp th duçc d nghj khen 
thuing do don vj san xuAt, các phOng, ban tnjc tip quãn l, báo cáo kt qua so k&Jtng 
kt các dqt phát dng thi dua. 

3. ThLr&ng sang kin cãi tin k5 thut: 

Ca nhãn, tp th lam báo cáo sang kin, phOng Kinh t-K thu.t Cong ty xác 
nhn và 1p danh sách, trInh Tng giám dc duyt thurng. 

4. Thithng cho cá nhãn va don vj ngoài COng ty có quan h kinh t dA hoàn thãnh 
tht nhUng diu kin cüa hqp dng, dóng gop cO hiu qua vào hoat dng san xuAt kinh 
doanh cüa Cong ty, hoc cá than, don vj có quan h giüp d, tio diu kin cho Cong ty 
hoàn thành nhirn vu. 
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Quy citE Quáiz Ij và sir ding qu9 khen fhithng cia Cong 4'  copkan Lilama18 

Các phông, ban Cong ty 1p danh sách, trmnh Tng giám d6c duyt khen thithng. 

Diu 6. Các triràng hç'p khác 

Khi CO nhüng phát sinh nhUng trithng hcrp ngoài nOi  dung dã quy djnh nêu trên, 
Tng giám d6c trInh HOi  dng quãn trj Cong ty quyt djnh. 

Chtrong3 

TO cffUc THC HIIN 

Diu 7. Diu khoãn thi hành 

1. Quy ch nay cO hiu 1irc k t1r ngày k. Thay th quy ch Quãn 1 và sü dung qu5 

khen thuâng ban hârih theo Quyt djnh s 6 1/QD-HDQT, ngày 27 thang 5 näm 2013 cüa 

HOi dng quãn trj Cong ty. 

2. Trong qua trInh thirc hin nu CO phát sinh nhthig tnthng hqp ngoài nOi  dung dã 

&rçlc quy djnh nêu trên, Tng giám dc trInh Hi dng Quãn trj xem xét và quy& dinh. 

LE QUOC AN 
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